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Újabb ovit adtunk át
Városi megemlékezés
az 56-os hősökről
A gyáli birkózásról

Az Ady iskola tanulói az 1956-os városi ünnepségen
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Meghívó

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás ideje:
2016. november 25. napja 18.00 óra.
A közmeghallgatás helye:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
- Színházterem (Gyál, Kőrösi út 118-120.).

Téli igazgatási szünet
a hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. december 27-től
2016. december 30-ig a téli igazgatási szünet
miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának
2016. évi gazdálkodásáról,
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának
2016. évi fejlesztéseiről
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának
2017. évre vonatkozó terveiről,
4. Közérdekű kérdések és bejelentések.
Gyál, 2016. október 20.

Pápai Mihály
polgármester

Egy cipősdoboznyi
szeretet...

Várjuk felajánlásaikat 2016. december 10-ig
egy-egy cipősdobozban, amelybe 6-16 éves fiúk
és lányok számára ajándékba adható tárgyak
kerülhetnek.
Kapcsolat: Családsegítő Szolgálat
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. (6-os szoba) 06-29/345-487.
Terjesztéssel kapcsolatos információ, panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illetve a szóróanyagok elhelyezésére alkalmas egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a
terjesztésért!
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-én megtartotta éves
munkarend szerinti soros ülését. Az ülésen
összesen tizenhat napirendi pont szerepelt,
melyekről az alábbi döntések születtek:
•

•

XXVI. Gyáli Téli Tárlat
Idén 26. alkalommal kerül megrendezésre a Gyálon élő, városunkhoz kötődő képzőművészek
seregszemléje.

A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ
és a Civilek a Környezetünkért Egyesület idén is
meghirdeti CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ-ját, hogy minden gyermeknek lehessen karácsonya.

Az októberi testületi ülésről részletesen

A XXVI. Gyáli Téli Tárlat ünnepélyes megnyitója december 9-én, pénteken, 18.00 órakor kezdődik az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár kamaratermében.
A kiállítást Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető tanára nyitja meg.
A tárlatra november 27-éig várjuk az alkotásokat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Gyáli Újság
gyál város önkormányzatának közéleti és információs lapja
Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Telefon: 06 (29) 541-644
Telefax: 06 (29) 541-640
E-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

•
•

Első napirendi pontként elfogadták a képviselők Pápai Mihály polgármester beszámolóját a
legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt idejű határozatok
végrehajtásáról.
Elfogadták a képviselők a Gyáli Bóbita Bölcsőde,
a Gyáli Tátika Óvoda, a Gyáli Liliom Óvoda, és a
Gyáli Tulipán Óvoda 2015/2016. évi beszámolóját.
Ezen beszámolók tartalmazzák az egyes intézmények szakmai és pedagógiai programját, melynek
köszönhetően betekintést nyernek a város vezetői
ezen intézmények működésébe. Pápai Mihály polgármester méltatta az intézményvezetők egészéves kitartó és eredményes munkáját, melyhez
gratulált és a folytatáshoz további sok sikert kívánt.
Elfogadták a képviselők a Gyáli Ady Endre Általános Iskola tantermébe történő új bútorok (padok,
székek) vásárlását.
A nemrég megvalósult Gyál-felső vasútállomás
felújítás és környezetrendezés sikeres együttműködését folytatva Gyál Város Önkormányzata a
MÁV Zrt.-vel közösen tervezi Gyál vasútállomás
felvételi épületének és környezetének megújítását. A MÁV Zrt. kezelésében lévő épületet, területeket, beleértve a bekötő földutat, a vágányokés a peronok két oldalán található zöldterületet és

•

a hozzájuk tartozó közműveket a MÁV Zrt. saját
költségen kívánja megvalósítani. A tervezési munkákat és a zöldfelület rendezését pedig Gyál Város Önkormányzata végzi el a képviselő-testület
döntése alapján.
Új forgalomszabályozást vezetett be a testület. Az
Ady Endre utca Széchenyi István utca kereszteződésnél, az Ady Endre utcában a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kiépítette, meghosszabbította a járdát a Széchenyi
utcáig. A kiépítést követően tapasztalataink szerint
az útpadkán és a járdán egyre több parkoló autó
állt. Az útpadkán parkoló gépjárművek akadályozzák a busz közlekedését, valamint a kereszteződés beláthatóságát is korlátozzák, amely balesethez vezethet, továbbá a járdán történő parkolás a
járda sérülését okozhatja és a gyalogos közlekedést is korlátozza. Ennek alapján a képviselők úgy
határoztak, hogy a jövőben az Ady Endre utca páratlan oldalán, a Széchenyi István utca kereszteződésénél 50 méter távolságik terjedő, a KRESZ
60. ábra szerinti „Megállni tilos” tábla kihelyezését rendeli el a jelzőtábla alatt az útpadkán történő megállási tilalomra utaló kiegészítő táblával.

Az október 27-i testületi ülés anyagát, mellékleteit
megtalálják a www.gyal.hu honlapon.
A következő rendes testületi ülésre 2016. november
24-én kerül sor a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, mely nyilvános a lakosság számára.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora,
egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve,
családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel
okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
06-30/960-2657; eva.drszatmari@gmail.com
2016. december 5. (hétfő) 11.30 és 15.30
az Arany János Közösségi Ház épületében (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
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Újabb ovit adtunk át
Befejeződött a Gyáli Tátika Óvoda Bartók
Béla utcai tagóvoda felújítása, mellyel ismét
egy mérföldkőhöz ért városunk.
2016. október 21-én, pénteken Dr. Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettese, Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, valamint Németh Istvánné intézményvezető adta át a mai kornak
megfelelő, XXI. századi óvodát.
Gyál Város Önkormányzata az agglomerációs települések élvonalában kiemelten kezeli a kisgyermekes
családok ügyét, ennek megfelelően az elmúlt évek során jelentős mértékű óvodaépítésbe, óvoda felújításba, kapacitásbővítésbe kezdett. Ennek ékes példája,
hogy ebben az esztendőben már a második óvodát
avatja a város. Bátran említhetjük Gyált gyermek és
családbarát településnek.
A Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának átadási ünnepségén Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes kiemelte, hogy a kormány az elmúlt évek
során jelentős anyagi támogatást biztosított az óvodai férőhelyek bővítésére, az óvodák korszerűsítésére, felújítására.
Pápai Mihály polgármester beszédéből kiderült,
hogy a következő esztendőben sem állnak le az óvodák felújításával, hiszen a most átadott intézmény régi
épületét belülről is szeretnék korszerűsíteni. Elmondta
továbbá, hogy a Tátika Óvoda Klapka utcai épületét a
földdel teszik egyenlővé és egy teljesen új, korszerű,
modern épületegyüttest hoznak létre. Dr. Szűcs Lajos,
térségünk országgyűlési képviselője dicsérte a városvezetés munkáját és elmondta, hogy Gyál fejlődése
példaértékű, melyhez mindenki munkája hozzájárult.

Az épületet Dr. Káposztássy Béla, városunk plébánosa, és Gyimóthy Zsolt református lelkész áldotta meg, melyet követően megtörtént a nemzeti színű
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szalag átvágása. Az ünnepélyes átadáson az intézménybe járó gyermekek műsora minden jelenlévő arcára mosolyt csalt.
A Tátika óvoda komplex felújítása, bővítése idén
márciusban kezdődött meg, és a szeptember 1-jei
tanév kezdetére be is fejeződött. Az óvoda három csoportszobával és egy tornaszobával gyarapodott, így 90
férőhellyel bővült az intézmény befogadóképessége.
A régi épület energetikai korszerűsítése során teljes tetőcserére, új külső nyílászárók elhelyezésére,
a homlokzat és a padlástér szigetelésére került sor.
A beruházás során megszépült az óvoda udvara is, hiszen a parkosítással egy időben új kültéri játékokat helyezett el az önkormányzat a gyermekek legnagyobb
örömére. A régi udvari játékok felújítása és a parkosított rész öntözőrendszerrel való ellátása, továbbá
a csapadékvíz megfelelő elvezetése, fedett árkok kialakítása szintén a felújítás fontos részét képezték.
Az óvoda bővítését követően kilenc új, az udvaron
megépített parkolóhelyet vehetnek igénybe a gyáli
szülők és az intézményben dolgozók.

Az óvodabővítés költségvetése közel bruttó 280
millió forint volt, melyből Gyál Város Önkormányzata
97 millió forint támogatást használt fel a Nemzetgazdasági Minisztérium forrásaiból. A beruházás során tizenkét új munkahely jött létre a városban.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Az 1956-os forradalom és
szabadságharc kezdetének 60.
évfordulója a közösségi házban
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 60. évfordulójára emlékeztünk október 21-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében.
A rendezvényen részt vett Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere, Erős József alpolgármester, Babák László Mátyás, a
Pest megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalának hivatalvezetője, Rozgonyi
Erik címzetes főjegyző, városunk jegyzője, Gyimesi István nyugalmazott polgármester és Kovalik Józsefné, városunk díszpolgárai is.
Ünnepi beszédet Dr. Szűcs Lajos mondott, majd Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész Állt a színpadra Reményik Sándor és Wass
Albert műveivel.
A megemlékezés első részét az Ady Endre Általános Iskola „Jövőt álmodtak nekünk” című, nagyszabású műsora zárta.
Az ünneplők hagyományaink szerint fáklyákkal vonultak a Templom térre, s elhelyezték koszorúikat az 1956os emlékműnél, Barth Károly szobrászművész alkotásánál.

A gyáli birkózásról
Pár éve rendszeres olvasója vagyok a Gyáli újságnak.
Rendszeresen találtam benne szép sporteredményeket a helyi gyerekekről, de a birkózókról sajnos nem.
A birkózásban érintett vagyok, mivel az unokám, Timár Máté is az FTC-Gyál Egyesületben birkózik. Úgy
gondoltam, tollat ragadok és megkérem, hogy legyen
az interjúalanyom egy rövid beszélgetés erejéig.
- Hogy érzed magad az egyesületben?
- Nagyon jól! Szeretem az edzőket Kiss Sándort és
Gombos Gábort, valamint nagyon jó a kapcsolatom a
csapattársaimmal. Egy nagy család vagyunk.
- Nem megterhelő a mindennapos edzés és a sok
verseny?
- Már énemmé vált a birkózás. Az a furcsa, ha nincs
edzés, vagy véletlenül nem tudok edzésre menni.
- Ebben a szezonban voltak már versenyek?
- Igen, nem is kevés.
- Milyen versenyek voltak és milyen eredmények
születtek?
- Először a területi csapatbajnokságon vettünk részt
Budapesten, diák és serdülő korcsoportban, ahol a diákok I. helyen, míg mi, serdülők a II. helyen végeztünk, így továbbjutottunk az országos csapatbajnokságra, Ceglédre. Itt a diákok megnyerték a versenyt,
a serdülők a VII. helyen végeztek.
Bár a birkózás egyéni sportág, de a csapatbajnokság az egyik legjobb verseny, egész más a hangulata,
mert itt egymásért is küzdünk.
- Ezek nagyon szép eredmények! Volt még más verseny is?
- Igen, ezeket követte az országos diák rangsorverseny, ahol az elért eredmény alapján lehet bejutni a
Magyar Bajnokságra. Nagyszerűen szerepeltünk!
Adamecz Tibor		
I.
Sós Balázs		
II.
Gombos Alex		
III.
Imbrea György		
III.
Mucsi Attila		
V. helyezést ért el.
Az FTC csapata összetett versenyben I. lett.
Ez után jött a serdülő országos rangsorverseny Szigetszentmiklóson. Itt:
Borszéki Tibor		
V.
Timár Máté		
V. helyen végzett.
A következő hétvégén a csapat egy része Szentesre
utazott, hogy részt vegyenek a Diákolimpián I.-II. korcsoportban és a diák és serdülő lány Magyar Bajnokságon. Itt:
Ferentzi Emília		
I.
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László Koppány Simon II.
Vámos Szabrina
III.
Mucsi Attila		
III.
Gombos Rebeka
V.
Révész Dániel		
V. lett.
Lesz még verseny az idén. Készülünk a Diákolimpiára
III.-IV. korcsoportban, a serdülő Magyar Bajnokságra
és a lányoknál a csapatbajnokságra.
- Köszönöm Máté, hogy megosztottad velem ezeket
az igazán szép eredményeket!
Én is voltam két versenyen. Jó volt látni az együvé tartozásukat. Az edzők szava „szent”, példaértékű!
Hiszem, eztán is sikeresek lesznek.
Hajrá kisdiákok!
Aki csak teheti nézze meg az edzéseket és ha van
kedve csatlakozzon hozzájuk!
Grenczer Lászlóné

Birkózói toborzó
A Gyál és Térsége birkózók szakosztálya felvételt
hirdet 6-15 év közötti lányok és fiúk részére.
A foglalkozásokra Kiss Sándor és Gombos Gábor birkózó edző szeretettel vár minden érdeklődőt, akik ezt a tradícionális küzdősportot szeretnék megismerni, elsajátítani.

Edzések időpontjai:
Kicsiknek: kedd és csütörtök 16.30 - 17.30-ig.
Nagyoknak: kedd és csütörtök 17.30-tól,
hétfő-szerda-péntek 16.30-tól.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a birkózó teremben:
Gyál, Kisfaludy utca 36.
Kiss Sándornál: 06-20/574-9864
Gombos Gábornál: 06-30/301-9166
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Találkozás a hagyományokkal

Projekthét az Adyban
Témahetet tartott az Ady iskola, hiszen az intézmény
egész közössége rendkívül hatékony, tevékeny és sikeres módszernek tartja ezt a munkaformát, amit tavaly próbáltunk ki először. Október 24-28. között a 630
fős diáksereg kilépve a tanórai keretekből, tanáraikkal
és külső segítőkkel együtt dolgozta fel a magyar népi
kultúra gazdag, szerteágazó területeit, a jeles napok,
évszakok, ünnepek hagyományait. A tanulók tulajdonképpen észre se vették, hogy minden óra meg volt
ugyan tartva, csak nem padban ülve, csengetésre.

Népmeséket olvastak, hallgattak, az iskolában felállított parasztkonyhában a mindennapi élet tárgyaival,
szokásaival ismerkedtek. A kenyérsütéstől kezdve a
termés betakarításán át a borkészítésig, a gyógynövények alkalmazásáig minden téma előkerült, rengeteg
kézműves foglalkozással tarkítva. A kukoricamorzsolás elég nehéz munkának bizonyult, a pártakészítés,
tulipános láda tervezése, kosárfonás megmozgatta az
ifjak fantáziáját. Matematikaórán mértek: az öl, arasz,
láb rőf, de még az icce és a pint is ismerős mértékegységek lettek.

népi hangszerekkel, az egész héten üzemelő táncházban még moldvai csángó táncokat is gyakoroltak
a fiatalok. A népviseleti ruha felpróbálása nem csak
a lányoknak volt kedvére, a fiúk viszont csak ámuldozó szemlélői lehettek a népi hajfonatok készítésének.
A 4-8. évfolyam kirándult Ócsára, ahol a tájházat és
az öreg templomot nézték meg idegenvezetővel.

Péntekre már a szülők is meghívást kaptak, délelőtt
népi kézműves kirakodó vásár és ételkóstoló, feldíszített lovaskocsis, csujjogatós szüreti felvonulás volt,
délután pedig a kisbíró által kihirdetett szüreti bál zárta a hetet. Minden leírásnál a képek árulkodóbbak a
hangulatról, az aktivitásról. Az ismert közösségi portál
elemzése szerint az eseményről folyamatosan megosztott képeket tízezernél többen is megnézték.

Testnevelésből kipróbáltuk a régi játékokat, a méta
népszerű lett, a bottal való vívás ez egyszer legális
erőpróbává vált, az ugróiskola a kicsiket varázsolta el. Mindenki tanult szüreti népdalokat, ismerkedett
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Nehéz lenne egyenként felsorolni, ezért köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy magyarságra
tanítottuk az adys diákokat!
Kasa Csilla
igazgató
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Kéz a Kézben Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete őszi programjai
Az újra beköszöntött ősz miatt a Babaruha Börze ismét zárt térben zajlott. Az esemény nagyon jól sikerült, mely a Zrínyi Miklós Általános Iskola tornacsarnokában került megrendezésre. Igen sok árus kínálta
portékáját a börzét látogató közönség nagy örömére, mert így mindenki megtalálhatta az ízlésének és
pénztárcájának megfelelő ruhát, játékot.
Az ősz eljövetelével sokaknak a Halloween jut eszébe. Egyesületünk tagjai is egy ilyen lámpás felvonuláson vettek részt Forgácsné Veszteg Kriszti szervezésében. A kézzel festett üveg lámpásokat és faragott
dísztököket a gyerekek készítették, miközben a felnőt-

Kanga
training

tek fánkot sütöttek a nagy munkában megéhezett kis
alkotók nagy örömére.
Ezt követően az elkészített lámpásokkal egy kis
körutat tettek városunkban. A rendezvényen kifaragott
dísztökök egy nagyobb adomány részét képezték, kiegészítve ezzel a sok zöldséget és gyümölcsöt, melyet folyamatosan osztunk szét tagjaink között. Egyre
több pékárut is kapunk az adományozóktól.
Tagjaink közé folyamatosan várjuk a jelentkezést a
www.gyaline.hu, vagy facebook oldalunkon.

a gyáli
közösségi
házban
minden szerdán
10-12 óráig

Kéz a Kézben Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
2008. óta hódít Európa szerte az Édesanyák körében ez az új
szülés utáni regenerációs torna!
A különlegessége ennek az edzésformának, hogy a teljes időtartam alatt ott vannak a Babák is!
Szülést követően, a 6 hetes nőgyógyászati vizsgálat után már
végezhetőek a gyakorlatok, tehát egészen kicsi babával el lehet
kezdeni az edzést.
2016. szeptembere óta már Gyálon, Vecsésen és Budapesten a
XVIII. kerületben is elérhető az Édesanyák számára!
Várom szeretetettel a mozogni vágyó Anyukákat és Babáikat!

A FEGY naplójából
10.09. Lakossági bejelentésre vonult szolgálatunk a
Kőrösi út és a Vecsési út sarkához, ahol a bejelentés szerint egy ember a földön fekszik. A kiérkező
járőrünk a sérült kerékpárost elsősegélyben részesítette, majd a kiérkező mentőszolgálatnak átadta.
Minthogy a sérült férfi vecsési illetőségű volt, ügyeleti központunk a vecsési polgárőrök segítségét is
kérte, akik vállalták, hogy a kórházba szállított sérült kerékpárját hazaszállítják.
10.11. Reggel 8 óra után két balesetről is érkezett
jelzés a központunkba. A Mátyás király utcában két
személygépkocsi ütközött, míg néhány perc múlva
a Bem József utcában egy kerékpárost ütöttek el.
Járőrszolgálatunk a két helyszín között ingázva próbált mindkét helyen felderíteni és megadni a szükséges segítséget. Az ütközésnél szerencsére nem
történt sérülés, a kerékpárost azonban kórházba
kellett szállítani. A hónap során egyébként feltűnően sok közúti baleset történt a városban, az ok szinte minden alkalommal az elsőbbségadás elmulasztása volt.
10.11. Éjfél előtt kevéssel érkezett segítségkérés
a Rendőrség részéről, mert a Kassai utcában egy
gépjárművet feltörtek és a tulajdonos használható
személyleírást tudott adni az elkövetőről. A járőreink rövid keresés után a Gyál felső vasútállomásnál megtalálták a feltételezett tettest, akit a hatóság
kiérkezéséig visszatartottak, majd további intézkedésre átadtak.
10.22. Az esti órákban egy hölgy kért segítséget telefonon, akinek elmondása szerint Gyálon élnek a
szülei, de nem tudja őket elérni telefonon, ezért aggódik miattuk. A járőreink a megadott címen felvet-
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ték a kapcsolatot a szülőkkel, majd megnyugtatták
a bejelentőt. Szerencsére mindössze a telefonkészülék meghibásodása okozott problémát, de jobb
ilyen esetben időben segítséget kérni.

Könnyü Zita
okleveles Kanga-tréner (20/323-4022)

10.25. Ezúttal a Szondi utcából érkezett jelzés egy
földön fekvő, öntudatlan férfiról. A kiérkező járőreink
megállapították, hogy szerencsére ittasságán kívül
más baja nincs, ezért némi ébresztgetés után útnak
indították otthonába. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a hideg téli hónapokban különösen fontos a kihűlés megelőzése, mert már egy szabadban
töltött éjszaka is halálos lehet, ezért minden esetben kérjen segítséget, aki földön fekvő emberrel találkozik az utcán.
10.28. Tűzoltóink vonultak a Balogh Ádám utcába, ahol egy ház pincéjében lángra kapott az ott
tárolt tűzifa. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángokat – a fővárosból érkező hivatásos tűzoltókkal közösen – sikerült megfékezni, szerencsére az épület felsőbb szintjeire nem terjedt át a tűz.
Egy személyt azonban füstmérgezés miatt kórházba kellett szállítani.
10.31. Egyesületünk ifjúsági tagozata 12 fő jelenlétével biztosított a régi és az új temető környékén
figyelőszolgálatot a mindenszentek ünnepe miatt
megnövekedő temetőlátogatások zavartalanságának biztosítása érdekében.

Gyál, Kőrösi út 142. | Telefon: 06-70/544-5002 | www.toscancaﬀe.hu | facebook: Toscan Caffe

PIZZA AKCIÓ
1-et ﬁzet, 2-t vihet!
(Az akció házhozszállításra nem vonatkozik.)

A FEGY éjjel-nappal
hívható telefonszáma:

29/340-333

Pizza, Hot Dog, Hamburger, Gyros házhoz rendelhető.
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Kristályvirág
Op�ka
A minőségi látásért

Aktuális akcióink:

MESTEREK BOLTJA
Részletek az üzletben és a facebookon.

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

1. Legtöbb keretünk
50% kedvezménnyel
(a készlet erejéig)

2. 30% kedvezmény

progresszív úgyneveze�
mul�fokális lencsékre
december 31-ig

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633

egyfókuszú lencse mellé
ajándékba kap egy második pár szemüveglencsét november 30-ig
• Computeres
látásvizsgálat

hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00
szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

RENDELÉSI IDŐ

3. Kékfényszűrős

• Baba-, gyermekszemésze� szűrővizsgálat
• Szemüvegkészítés
és javítás
• Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat,
illesztés és betanítás

Nyitva tartás:

Hé�ő – Péntek: 9 – 18
Szombat: 9 –13
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+
Vizsgálatra bejelentkezés
és bővebb információ kérés az alábbi
elérhetőségeken:

06 70 902 5876
06 29 744 883

kristalyviragop�ka@gmail.com
www.kristalyviragop�ka.hu
Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás

• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

SZERELVÉNY SZAKÜZLET
GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

MOSDÓK, WC-K,
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK,
IDOMOK,
SZELEPEK
26 ÉVE A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés,
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071,
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.
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apró

Apróhirdetés
hirdetés
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb
élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton
is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/3079794, 30/461-6019.
Angol magánórák (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni.
Segítünk az angol nyelvtanban
is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709,
06-29/340-878.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok
– fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid határidővel,
nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását
is vállalom. Érdeklődni lehet a
06-20-244-5315-ös telefonszámon. www.fazido-butor.hu
Vállalok víz-gáz-központifűtés
és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását,
cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor
06-20/412-6511.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-70/8859039 Csongrádi István.
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apró

Apróhirdetés
hirdetés

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból.
20/527-7701.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-70/885-9039.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács, asztalos munkát vállalok. Tel.: 20/324-61-86.
Házi
tehéntej
20/497-7418.

kapható.

Egyedi ajtók, ablakok, bútorok, terasz, garázs, ács, parkettás munkát vállalunk. 70/666-9568.
Lakatos és ács! Rácsok, ablakok, ajtók, kapuk, teraszok, garázsok, tetőfedő bádogozás.
Tel.: 06-30/400-9691.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.
FIGYELEM! Papír és fólia felvásárlás! Házhoz megyek!
06-20/626-8270.
FIGYELEM! Régiség felvásárlás!
Vásárolok dísztárgyakat, festményeket, órákat, porcelánokat, régi
bútorokat, bronz szobrokat, borostyánt, kitüntetéseket, teljes hagyatékot. Kérem hívjon bizalommal! 06-20/248-4929.
Készpénzes ügyfeleink részére
keresünk eladó, kiadó ingatlanokat. Érdeklődni: +36-70/676-8887.

23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk takarítót, napközbeni
illetve műszak végi takarításra.
Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon:
0620-983-8923 vagy e-mailen:
rendeles@cukraszat.hu.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644

A Gyáli Foltvirágok
Foltvarró Kör
ingyenes kézműves
foglalkozást tart
a közösségi házban
december 17-én
10-18 óráig.
Javasolt korosztály
kb. 4-14 év.

KERESÜNK

csomagolókat, gépkezelőket
3 műszakos munkarendbe
a Prologis ipari parkba, valamint
salátaösszekészítőket,
gépbeállítókat
2 műszakos munkarendbe
élelmiszeripari üzembe, illetve
operátorokat
3 műszakos munkarendbe.
Felvételi interjú 2016. november 22.
kedd, 13.00 óra, Arany János
Közösségi Ház, Kőrösi u. 118-120.
Érdeklődni: 06 70 342 1653
A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KERTÉSZETI MUNKATÁRS, CÍMKÉZŐ ÉS CSOMAGOLÓ FELADATOKHOZ MUNKATÁRSAKAT KERES GYÁLI ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI HELYSZÍNEKEN!
TOVÁBBÁ KERESKEDELMI PARTNEREIHEZ AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE: ÁRUFELTÖLTŐ, PÉNZTÁROS, SZAKKÉPZETT
ELADÓ, PÉK, CUKRÁSZ POZÍCIÓKBA, IDŐSZAKOS MUNKÁRA.
Feladatok:
•
kertészeti munkák
•
áru-összekészítés
•
anyagmozgatás, címkézés, csomagolás
•
kereskedelmi betanított és szakmunkák
Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidő
•
kereskedelmi pozíciókban több műszakos munkarend
•
hosszú távú, ill. időszakos, de rendszeres munkalehetőség
•
betanított és szakképzettséget igénylő munkák
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
•
kereskedelmi pozíciókban jó kommunikációs készség, kereskedelmi érzék
Munka helyszínei:
•
Gyál, Szigetszentmiklós, Maglód
Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, telefonszámon munkaidőben 8-16 óra között. Jelentkezését
leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az
oneletrajz@napra-forgo.hu email címre is.
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Advent
Gyálon
november 27. VASÁRNAP 18 óra
komolyzenei koncert a református templomban
December 4. VASÁRNAP 18 óra
komolyzenei koncert a katolikus templomban
December 11. vasárnap 18 óra
a Kodály Zoltán Zeneiskola
és a Gyál Városi Fúvószenekar
karácsonyi koncertje a közösségi házban

December 16-17-18.

adventi vásár

a városközpontban

színpadi programok, sült kolbász,
sült gesztenye, forralt bor, betlehem

sztárfellépők:

ni amás Tibi
e
H
a
Dér astag T Kasz
V

A kirakodóvásár részletes programját keresse lapunk decemberi számában!

December elejétől a Városháza előtti téren idén is megtekinthető lesz a különleges, mozgó Betlehem.

